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 Klinikk  for medisin og rehabilitering 
          
 
 

 

                                                                                 Kristiansund 18.12.2017 

 

Høringssvar Utviklingsplanen 2019-2022 fra Medisinsk avdeling Kristiansund. 

Medisinsk avdeling Kristiansund er positiv til at det nå utarbeides en overordnet utviklingsplan 

for perioden 2019- 2022 og har følgende kommentarer / endringsforslag. 

1) Gir faktagrunnlaget en god fremstilling av dagens situasjon for klinikken og 

fagområdene ? Er det de rette utfordringene og innsatsområdene som er skissert?    

I punkt 2.3.3 Tilsette synes vi at metoden som er valgt ved å beregne antall stillinger er 

forvirrende og misvisende. Her skulle man operert med tall på faktisk budsjetterte årsverk. Det 

vil gi et mer riktig bilde av situasjonen.  

I punkt 6.1.1 Rehabilitering kommenteres at «det meste av aktiviteten er elektiv». Dette 

medfører etter vårt skjønn ikke riktighet. De fleste som jobber i rehabiliteringsfeltet inne på 

sykehusene, jobber med inneliggende pasienter.  

I tillegg kommenteres det i planen at «rehabiliteringstjenesten sin rolle i pakkeforløp for 

slagpasienter må tas høyde for». Det er ikke bare slagpasienter som skal ha pakkeforløp i 

framtida, vi har allerede etablerte pakkeforløp til kreft og kolspasienter.  

Punkt 6.1.13 Nefrologi: Her står det at det i Kristiansund er «fellespost nyre/gastro/endo». Dette 

stemmer ikke, nyrepasientene er samlokalisert med seksjon for slag og geriatri.  Videre brukes 

formuleringen «Poliklinikk for nyresykdommer i Ålesund, generelle poliklinikker ved de andre 

sykehusene». Riktig beskrivelse er «Poliklinikk for nyresykdommer i Ålesund og Kristiansund, 

generelle poliklinikker ved de andre sykehusene».  

2) I planen er det satt opp noen prioriterte innsatsområder innenfor de ulike 

perspektivene (klinikknivå, foretaksnivå og samhandling). Er det andre områder som bør 

løftes fram for å sikre framtidsretta pasientbehandling?  

Medisinsk avdeling Kristiansund mener klinikken har truffet bra i valg av innsatsområder, og vi 

er spesielt fornøyd med klinikkens fokus på og erkjennelse av samhandlingsperspektivet som 

viktig for å nå målene våre. Vi skulle derimot ønske at planleggingen av det faglige innholdet i 

DMS var mer konkret og at klinikkledelsen hadde vyer for dette for oss nye elementet i 

spesialisthelsetjenesten. Vi har forståelse for at innhold i den vedtatte konseptfaserapporten 

skal være førende, men skal man møte forventningene til framtidens pasienter, må man evne å 

løfte blikket, omstille seg og tenke innovativt. 

Teknologi nevnes i planen, om enn litt «svevende» og lite konkret på tiltak under «utvikling av 

desentraliserte tjenester og overføring av tjenester og kompetanse». Telemedisin er et 

framtidsrettet tiltak for å redusere reisebelastning for pasientene, spare samfunnet for 

reisekostnader i et fylke med lange reiseavstander og bør satses på. Dette støttes også av 

Regjeringen, som vil stimulere til nye arbeidsformer, mer tverrfaglighet, mer ambulering og 

teknologiske løsninger som telemedisin og e-konsultasjoner.  
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Vi er godt fornøyd med at klinikkledelsen setter de manglende økonomiske insentiv på 

agendaen ovenfor eier og vi vil poengtere at dette er helt vesentlig for å oppfylle intensjonene i 

Samhandlingsreformen. Refusjonsordninger og takstsystemet må tilpasses kravene vi har til 

omstilling, både i første- og andrelinjetjenesten. 

3) Er det andre tiltak som bør løftes fram i planperioden? 

Utviklingsplanen inneholder noe om utfordringer med å sikre kompetanse i interimsfasen for 

SNR, men skiller ikke mellom utfordringer i Kristiansund og Molde. Sengeposten i Kristiansund 

har hatt store rekrutteringsutfordringer et års tid, og etter utbyggingsvedtaket 7. desember 2017, 

som i praksis la den ned, er flere i ferd med å søke stillinger i Kristiansund kommune. Det er 

grunn til å vente at dette er utvikling som vil forsterkes fram mot innflytting hvis det ikke 

iverksettes forebyggende og/eller kompenserende tiltak. Tar man ikke dette på alvor i tide, er 

det grunn til å advare mot både kortsiktige og langsiktige konsekvenser av til dels alvorlig 

karakter.  

Den kortsiktige kan bli at vi rett og slett ikke vil ha tilstrekkelig med fagfolk til å ta forsvarlig hånd 

om øyeblikkelig hjelp-pasienter, særlig i perioder med overbelegg. Den langsiktige 

konsekvensen kan bli manglende rekruttering av fagfolk fra Kristiansund inn i SNR. Vi minner 

om klare føringer i SNR-prosjektet om at fagmiljøene i BEGGE sykehus skal ivaretas fram 

mot innflytting. De ansatte i Kristiansund trenger, mer enn noen andre akkurat nå, klare 

signaler i utviklingsplanen om at de er like viktige for foretaket og for SNR som de 

ansatte i Molde. Skulle det bli aktuelt å samle tilbud eller fagmiljøer før innflytting, kan 

derfor ikke Kristiansund bare være en lokalisering man pliktskyldigst vurderer, for til 

slutt å la kjøttvekta avgjøre. Det vil være viktig, kanskje helt avgjørende for rekrutteringen 

at de ansatte opplever eksempler på at også Kristiansund er et reelt alternativ. 

I tillegg til dette vil vi uttrykke en generell bekymring knyttet til nødvendig styrking av 

prehospitale tjenester på Nordmøre inn mot SNR, noe som er lite konkretisert i utviklingsplanen. 

Etter vår oppfatning må luftambulansetjenesten styrkes ved at en maskin stasjoneres i 

Kristiansund. Oppbyggingen av denne tjenesten må komme i gang i planperioden. 

4) Satsningsområdene og prioriteringene i utviklingsplanen må være innenfor de 

økonomiske rammene vi forventer å ha i årene framover. Vil det være andre 

satsningsområder eller prioriteringer som bør gjøres for å sikre dette i klinikken?  

Medisinsk avdeling Kristiansund merker seg at det i saksutredningen til foretaksperspektivet 

står at det skal utredes om en skal tilby PCI og PET-CT i Møre og Romsdal HF. I tillegg ønsker 

man å se på egen vaktordning for kardiolog og nefrolog ved Ålesund sykehus. 

HMR er i en svært vanskelig økonomisk situasjon, og vi stiller spørsmål om det er økonomi til å 

opprette nye tilbud som her skisseres. Direktør Espen Remme sa i møte med kommunene om 

utviklingsplanen på Seilet i Molde 30.10.17 at veksten i spesialisthelsetjenesten nå er over, og 

vi vet i tillegg at vi har et økonomisk utfordringsbilde som tilsvarer 160 årsverk. PCI og PET-CT 

er tilbud som kvalitativt bedrer tjenestene våre, og som man i en ideell situasjon ville ønsket 

velkommen, men vi er skeptiske til de økonomiske konsekvensene når vi ikke en gang har 

realistiske budsjetter til legemidler. 

 Vårt inntrykk er at prosessen med utviklingsplanen i HMR har vært god, linjeledelsen har vært 
involvert og fagmiljøene har fått anledning til å uttale seg. Vi har registrert noe uro i 
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organisasjonen rundt manglende involvering. Dette kan skyldes at utviklingsplanen kanskje er 
lite ambisiøs når det kommer til SNR og Volda kontra Ålesund sykehus.  

  

I styresak 83/14 HMN punkt 5 står følgende «Styret legger til grunn at Ålesund sykehus fortsatt 
skal være det mest differensierte sykehuset i Helse Møre og Romsdal». Utviklingsplanen er 
derimot en oppfølging av Nasjonal helse – og sykehusplan vedtatt av Stortinget. Den sier blant 
annet at «sykehusene må samarbeide tettere enn i dag. Store sykehus må for eksempel 
overlate oppgaver til mindre sykehus for å utnytte felles kapasitet og kompetanse». Slik 
utviklingsplanen nå er formulert kan det skapes et inntrykk av at Helse Møre og Romsdal bare 
forholder seg til den første føringen, i stedet for å forholde seg til begge. 
 
 
På vegne av Medisinsk avdeling Kristiansund 
 
Carina Wollan Myhre  
Avdelingssjef  
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